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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Anna Manso
Ilustrações: Susana del Baño

Tradução: Mila Dezan

Este projeto apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com base na obra O mis-

tério de minha família, visando ao estabelecimento de vínculos significativos entre a vivência 

dos alunos e a palavra escrita. 

Adequação à BNCC

A leitura e o estudo da obra O mistério de minha família permitem o desenvolvimento 

de diversas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre 

as quais se destacam:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo fí-

sico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 

e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, in-

cluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar so-

luções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

(BNCC, 2017, p. 9)

O mistério de 

minha família
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Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

Um dos comportamentos leitores elementares é fazer antecipações sobre o texto que será 

lido. Para isso, incentive os alunos a realizar um levantamento de pressupostos, a fim de criar 

expectativas e hipóteses com base em investigações das ilustrações, do título e da sinopse, por 

exemplo. Tais hipóteses serão validadas ou refutadas durante a leitura, por meio de elementos 

verbais e não verbais contidos na obra.

1. Crie um ambiente especial na sala de aula. Se possível, disponha as carteiras em círculo ou 

afaste-as para as laterais, a fim de abrir um espaço mais amplo, e convide os alunos a se 

sentar em roda no chão.

2. Peça que se acomodem e ouçam a canção “Família”, de Tony Bellotto e Arnaldo Antunes. 

Converse sobre essa canção e explore os significados de sua letra. Convide os alunos a co-

mentar as possíveis semelhanças e diferenças entre a família retratada na canção e a deles. 

Estimule-os fazendo perguntas como: “Sua família é grande ou pequena?”, “Quem mora 

com você?”, “Como é o dia a dia de sua família?”. Aproveite para conversar sobre os dife-

rentes modelos de família: com pai, mãe e irmãos; sem irmãos; com muitos irmãos em um 

orfanato; com meio-irmão; sem pai; sem mãe; com dois pais; com duas mães; com madrasta; 

com padrasto; com pais adotivos; com avós; com tios, etc. Ressalte a importância de respei-

tar todas essas diferenças.

3. Apresente aos alunos o livro O mistério de minha família. Pergunte o que o título sugere 

a respeito do enredo. Levante algumas hipóteses a partir do que eles sugerirem e proponha 

uma reflexão sobre qual pode ser o mistério da história.

4. Observe com os alunos a capa e as ilustrações. Leia para eles o texto da quarta capa. Algo 

mudou sobre as ideias até então levantadas sobre o livro?

5. Proponha que conheçam um pouco mais sobre a autora e a ilustradora pesquisando sobre 

elas na internet.

Depois da leitura

O texto e o contexto

Terminada a leitura da obra, é importante propor uma conversa sobre impressões, senti-

mentos e pontos que merecem destaque, ou seja, é o momento de ativar a apreciação literária 

e as experiências estéticas vivenciadas.

1. Após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam da obra. Inicialmente, 

deixe-os livres para traçar suas considerações a respeito do enredo. 

2. Pergunte se suas suposições acerca do tema da obra se confirmaram.
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3. Converse com eles sobre o “mistério” da família da menina narradora. Pergunte-lhes se 

também conhecem o “mistério” de suas famílias, ou seja, se conseguem identificar os laços 

que os ligam a cada um de seus integrantes. 

4. Estimule-os a refletir e conversar sobre o texto, fazendo perguntas como: “Quem conta a 

história?”, “Por que a amiga Laura afirma que ela parece um detetive?”, “O que faz um dete-

tive?”, etc.

5. Proponha-lhes que criem a própria árvore genealógica nas últimas páginas do livro e que a 

mostrem aos colegas.

Confecção de mural: Linha do tempo da vida humana

  O livro O mistério de minha família apresenta personagens de diferentes idades: bebês, 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. Com o objetivo de levar os alunos a entender as 

fases da vida, a ideia de temporalidade (passado, presente, futuro) e, consequentemente, o 

lugar deles no mundo, promova uma atividade interdisciplinar que envolva Língua Portu-

guesa e História, desenvolvendo, assim, a seguinte habilidade:

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das lembran-

ças particulares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de sua comunidade. 

(BNCC, 2017, p. 405)

1. Diga aos alunos que irão confeccionar um mural com uma linha do tempo da vida humana.

2. Peça-lhes que conversem sobre as mudanças que aconteceram em diferentes momentos 

de sua vida (por exemplo, as brincadeiras que faziam quando eram menores e as que fa-

zem agora; as comidas que eram suas preferidas e das quais não gostam tanto hoje; o que 

mudou no modo de se vestirem; as mudanças nos tipos de atividades feitas na escola, etc.). 

3. Releia para os alunos o trecho da página 13 do livro, no qual a narradora se diverte com 

seu primo tentando imaginar como eram os pais deles quando pequenos e se os avós deles 

pulavam corda e jogavam futebol na infância. Estimule-os a também tentar imaginar do 

que brincavam e o que faziam na infância alguns adultos com quem eles convivem.

3. Depois, organize a turma em cinco grupos e ajude-os a pesquisar as várias fases da vida 

humana. Proponha que cada grupo aprofunde a pesquisa sobre uma fase. Auxilie-os a 

preparar um texto curto apontando as características da fase que estão estudando. Incen-

tive-os a trazer fotos ou recortar de revistas ou jornais imagens de pessoas de diferentes 

faixas etárias para ilustrar esses períodos, do nascimento ao envelhecimento. 

4. Quando todos tiverem terminado o trabalho, ajude-os a construir o mural, organizando as 

informações e as imagens para compor a linha do tempo da vida humana.

5. Para finalizar, fixem o mural em um lugar onde outras pessoas que frequentam a escola 

possam ver. Marquem uma data e convidem também os pais e responsáveis para apreciar 

a exposição.
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Leia também

[...]

Nestes instantes estamos construindo memórias. Um repertório de marcas e 

lembranças de acontecimentos às vezes gostosos, às vezes frustrantes, surpreen-

dentes, assustadores, que nos fazem crescer juntos e que no futuro nos farão lem-

brar dos cheiros, das cores, do abraço apertado, do ralado no joelho, com saudade 

e nostalgia.

Além das vivências e memórias estamos também conduzindo o início das refe-

rências culturais das nossas crianças que na maioria das vezes revela a nossa visão 

de infância, e porque não dizer do mundo. Não que estas escolhas sejam sempre 

tão conscientes e coerentes, mas elas apontam para algumas direções. Elas falam 

sobre nossas preferências, nossos desagrados e, principalmente, conversam com a 

criança que fomos e que ainda permanece viva quando brincamos, ouvimos his-

tórias, assistimos [a] uma peça ou vivenciamos uma instalação. O brincar e a arte 

ocupam um lugar de muita importância na vida, porque são espaços de potência e 

criação, entre nós e de cada um, ao mesmo tempo.

PRYNGLER, Talita. Vivências e memórias em família. Estadão, São Paulo, 2 ago. 2017. Disponível em:  
<https://bora.ai/sp/blog/vivencias-e-memorias-em-familia>. Acesso em: 5 out. 2018.
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